
Een R ins maand 

ken, die ons persoonlijk en direct raken en bij- 
kragen

l 
	tot de meningsvorming hierover. Het ge- 

voel, dat ons bij tijd en wijle bekruipt, dat we 
! ,..r toch niets aan kunnen doen, wordt op die wij-

ze niet alleen minder, maar we doen werkelijk 
iets, we kunnen in gezamenlijk overleg iets tot 
stand brengen. 

Het georganiseerde humanisme heeft zich in 
Nederland een plaats veroverd en het is in het 
leven van velen van betekenis. geworden. We 
zullen echter zonder ophouden en met alle fan-
tasie en vindingrijkheid moeten blijven zoeken 
naar de vormen en methoden om een geeste-
lijk tehuis voor de buitenkerkelijken te zijn. Ook 
wie zich niet geroepen voelt 'om een functie in 
de organisatie te vervullen, kan door zijn belang- 
stelling daaraan meewerken. 	 Th. P. 

Humanistisch centrum 
Mens en Wereld 

   

   

het Humanistisch Verbond 
Mededelingen voor de Beden/ no. 6 

Het lijkt ér soms wel eens op, of het met het ge-
organiseerde humanisme net zo gesteld is als 
met oesters, die je volgens de kenners alleen kunt 
eten als er een r in de maand is. Ook onze ge-
meenschappen starten allemaal hun bijeenkom-
sten en werkzaamheden in september. 

Gelukkig is het nu ook weer niet zo, dat men 
van mei tot september van het humanisme vrijaf 
neemt. Het werk gaat toch door, al treedt dat 
niet zo in de openbaarheid. Steeds meer streeft 
men er ook naar, om in de zomertijd het con-
tact met de leden te onderhouden,. zij het dan in 
een bij het jaargetijde aangepaste wijze. 	. 

Voor het lid echter, dat niet in een bestuur 
zit of één van de vele andere functies vervult die 
het steeds uitbreidende werkterrein vraagt, zijn 
veelal de programma's die hij in zijn bus vindt 
of die bij hem worden bezorgd, de eerste tekenen 
van de naderende winter en van een intensiever 
organisatieleven. Als het goed is, neemt hij de 
tijd eens in die programma's te neuzen of er iets 
bij is, wat hem aantrekt en de datum te noteren. 
Of hij dan ook op de bewuste bijeenkomst aan-
wezig zal zijn, is een andere zaak, maar in elk 
geval is het goede voornemen aanwezig. Maar 
of die bijeenkomsten en andere gebeurtenissen 
de belangstelling en aandacht krijgen, die het be-
stuur er van verwacht, hangt in belangrijke mate 
ook af van de zorg, die men aan zgn. bijkomstig-
heden besteedt, d.w.z. of men er in slaagt de 
sfeer te scheppen, die ze verdienen en waaraan 
behoefte bestaat. De tijd is voorbij dat men men-
sen er toe krijgt bijeen te komen in een ongezel-
lig hok, dat misschien voldoende was in de 19e 
eeuw, maar zeker niet aan de eisen, die men 
thans stelt, voldoet. 

Nog niet zo lang geleden hebben wij enkele 
artikelen opgenomen, waarin o.m. de vraag werd  

gesteld, hoe onze bijeenkomsten meer stijl zou-
den kunnen krijgen en dan een stijl, die overeen-
komt met de behoeften van de moderne mens en 
een eigen karakter bezit. We zijn daar nog niet 
uit, ook al omdat de enige radicale oplossing van 
het vraagstuk het eigen gebouw zou zijn. Ver-
heugend is dan ook, dat men in verschillende ge-
meenschappen niet alleen de noodzaak daarvan 
inziet, maar ook probeert het zo ver te brengen. 
In afwachting daarvan zal men het zoeken naar 
een betere omgeving niet mogen opgeven en met 
alle middelen moeten trachten het bestaande te 
verbeteren. Daarbij is het soms al een stap voor-
uit als de stoelen eens anders worden geplaatst 
en een bloemetje wordt neergezet. 

Voor een bestuur, dat zijn uiterste beit doet, 
een aantrekkelijk programma samen te stellen, 
is het een teleurstelling, als de leden daarop ter-
nauwernood reageren. Maar het vervelendste is 
wel, dat die leden ook niet vertellen, waarom ze 
wegblijven. Dat moet ze dan worden gevraagd, 
en het is een goed ding, dat er in toenemende 
mate gepoogd wordt door het opzoeken van de 
leden hen bij het gemeenschapsleven te betrek-
ken. 

Opvallend is verder, dat steeds meer de nood-
zaak wordt ingezien, te breken met bepaalde 
vormen, die blijkbaar onvoldoende in staat 
zijn mensen te activeren. Het groepsgesprek in 
een huiskamer biedt b.v. de gelegenheid tot be-
tere kennismaking, maar vooral ook tot zelfex-
pressie in deze zin, dat men van een passieve 
luisteraar verandert in een actieve deelgenoot 
aan het gesprek. In allerlei kringen heeft men de 
waarde hiervan ingezien, ook reeds lang in het 
Verbond, maar pas nu begint men hier en daar 
in onze kring dit toe te passen. Op deze manier 
wordt het ook mogelijk vraagstukken te bespre- 

Het jaarverslag van deze Stichting over 1959 is 
onlangs verschenen. Daarin lazen wij o.a.: 

In 1959 werd de voornaamste taak van het 
Centrum, de versterking van het contact en het 
uitwisselen van gegevens tussen de humanisti-
sche organisaties, alsmede de leiding van het Hu-
manistisch Instituut voor Sociaal Onderzoek, en 
de Pers- en Documentatiedienst, in regelmatig 
gehouden bijeenkomsten van de bestuursleden, 
op vruchtbare wijze voortgezet. Daarnaast zag 
het Humanistisch Instituut voor Sociaal Onder-
zoek zijn pogingen, een subsidie te verkrijgen 
voor een onderzoek naar de buitenkerkelijkheid, 
met succes bekroond. Het kon dus in 1959 met 
de werkzaamheden daartoe beginnen. 

Plannen werden uitgewerkt om in 1960 in en-
kele plaatsen in Nederland, een proef te nemen 
met ontmoetings- en gespreksmiddagen voor 
„niet-aangesloten" buitenkerkelijken. Deze nieu-
we activiteit naar buiten van het Centrum moet 
beschouwd worden als een proefneming om te 
onderzoeken welke behoeften er op dit gebied 
onder buitenkerkelijken leven. 

Interne conferenties voor bestuursleden en 
kaderleden der deelnemende organisaties, zoals 
die in het verleden met succes zijn georgani-
seerd, zullen ook in de toekomst weer worden 
gehouden, zodra zich onderwerpen aandienen, 
die, naar het oordeel van het bestuur, onderling 
overleg der hoofdbesturen of functionarissen en 
gezamenlijke beleidsvorming of meningsvor-
ming noodzakelijk maken. 

Bij het Centrum zijn aangesloten Humanitas, 
het Humanistisch Verbond, de Stichting Bu-
reaux voor Levens- en Gezinsmoeilijkheden, de 
A. H. Gerhardstichting, het Humanistisch 
Thuisfront, de Weezenkas en de Humanistische 
Werkgemeenschap in de Partij van de Arbeid. 

Dr, Gerhard Szczesny, schrijver van het boek „De toekomst van het ongeloof" 
kond in Nederland spreken. 
De lezingen worden gehouden: 
20 oktober Den Haag, Haagse Kunstkring, aanvang 20M0 naar 
24 	99 	Rotterdam, lezingenzaal boekhandel Voorhoeve & Dietrich, 

aanvang 29.00 uur 
25 	99 	Utrecht, Esplanade, aanvang 20,15 uur 
26 	99 	Amsterdam, bovenzaa1Antericain, aanvang 20 uur. 

Kantten voor de lezing in Den Haag zijn verkrijgbaar bij boekhandel Van Stocktim, 
Buitenhof 36. Voor de overige plaatsen wordt ti verwezen naar een mededeling 
in „Mens en Wereld" van 22 oktober en naar de gemeenschapssecretariaten. 
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H.G. Cannegieterf2  C30 t'22,Cf' 
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17 september vierde ons medelid, de heer H. G. 
Cannegieter, zijn 80ste verjaardag. We hebben 
de jarige van harte gelukgewenst en wij mogen 
&is gelukwensen met een zo bekende en veel-
zijdige geestverwant in onze gemeenschap. 

Bij een onderhoud dat ik met hem mocht heb-
ben, viel het mij op, welk een groot en veelom-
vattend gebied zijn interesse bestrijkt. Daar is 
zijn journalistiek werk, hij was 45 jaar aan de 
N.R.C. verbonden en hij publiceert nog geregeld 
in dagbladen, er was zijn taak bij de School van 
Maatschappelijk Werk, die hij jarenlang waar-
nam, zijn functie — vanaf de oprichting tot voor 
kort — als curator van het Kennemer Lyceum. 
Iedereen kent de heer Cannegieter van zijn le-
zingen voor de gemeenschappen en voor de ra-
dio en als samensteller van onze kalender, eerst 
samen met G. Stuiveling, later alleen. Hoe groot 
moet je belezenheid zijn, wil je elk jaar weer 
nieuwe, toepasselijke gedichten en citaten vin-
den! 

Dan is de heer Cannegieter voor Haarlem de 
oprichter van de „Nederlandse Vereniging Be-
scherming Voetgangers", een vereniging, die zijn 
volle aandacht en energie heeft. Voor de voet-
gangers, deze langzaam in het gedrang rakende 
groep, wordt naar grotere veiligheid gezocht, er 
verschijnt een maandblad, er zijn lezingen en 
men is door het lidmaatschap tevens bij ver-
keersongevallen verzekerd. 

Bezoek 
2,e Kamerleden 
Op uitnodiging van het hoofdbestuur hebben een 
aantal Tweede-kamerleden van bijna alle frac-
ties een bezoek gebracht aan enkele instellingen 
van de humanistische organisaties. Na een ont-
vangst en een lunch in het Erasmushuis, be-
zochten de gasten de eerste dag het kinderhuis 
Ellinchem te Ellecom van Humanitas, reden ver 
volgens naar het militair tehuis De Leemberg 
van het Humanistisch Thuisfront te Vierhouten 
en daarna naar De Ark, waar het diner werd ge-
bruikt. 's Avonds vonden gesprekken plaats met 
een aantal functionarissen van het Verbond. 

De volgende dag werd eerst het Coomhert-
huis te Driebergen bezichtigd, het kort geleden 
geopende Vormingscentrum voor militairen, ter-
wijl daarna het A. H. Gerhardhuis voor buiten-
kerkelijke bejaarden werd bekeken. Gedurende 
de twee dagen van deze excursie was er alle ge-
legenheid om over doel en werk van het Ver-
bond te praten en misverstanden uit de weg te 
ruimen. 

'2 

Maar dit zijn de nuttige, de daagse kanten, 
veel boeiender, essentiëler, dieper rakend is zijn 
schrijverschap. 50 jaar geleden publiceerde hij 
zijn eerste boek, nu staat er een hele rij, afwis-
selend en verrassend van inhoud. Daarbij is een 
studie over de Christusfiguur, studies over een 
maatschappelijk onderwerp, een allercharmantst 
boekje over Parijs, er is onder het pseudoniem 
John Dane een verhaal dat in Engeland gesitu-
eerd is (waarvan de eigenwijze kritiek beweerde, 
dat de vertaling enkele anglocistische schoon-
heidsfoutjes had). Bijzondere indruk maakte op 
mij zijn laatst gepubliceerde boek „Vier schoten 
voor een vrouw". Het verhaar speelt, zoals de 
meeste zijner boeken, in zijn geboortestreek 
Friesland. Het heeft alle directheid, alle harts-
tochtelijke geladenheid, die door de soberheid 
der woorden neergehouden wordt tot dat un-
derstatement, dat wij bij onze schrijvers zoeken 
en bewonderen. Het is uitverkocht, u kunt het 
alleen nog in een bibliotheek vinden. In het aan-
staande voorjaar verschijnt zijn nieuwe roman 
met de wonderlijke titel „Mijn varkens en mijn 
zoon". Er zijn vaste plannen voor een nieuw 
boek — ach, gaat het u niet als mij, denkt u 
ook niet: het is heerlijk om zó 80 te zijn! 

M. T.S. 

(Overgenomen uit „Humanistisch Contact", 
orgaan van de gemeenschap Haarlem) 

Kerstkamp 

op De Ark 
De traditie getrouw wordt dit jaar op „De Ark" 
in Nunspeet een Kerstkamp gehouden, waarbij 
het verschil met voorgaande jaren zal zijn, dat 
nu ook de kinderen welkom zijn. De leiding van 
dit kamp hebben de Hr. en Mevr. Lagervan, ter-
wijl kinderleiding aanwezig zal zijn. 

Het kamp begint zaterdag 24 december om 18 
uur en eindigt maandag 26 december ná het di-
ner. De kosten bedragen f 21,— per persoon, 
diner op zaterdag inbegrepen. 

Als er voldoende belangstelling voor bestaat, 
kan men nog 2 dagen langer blijven voor de 
schappelijke prijs van f 6,— per dag p.p. 

De ervaring heeft geleerd, dat er altijd voor 
deze kampen meer liefhebbers dan plaatsen zijn, 
zodat het dus verstandig is zich zo spoedig mo-
gelijk aan te melden bij: Vakantie- en conferen-
tieoord „De Ark", Belvédèrelaan 14 te Nun-
speet. Tel. 03412-2404.  

In het nummer van 18 juni van dit blad hebben 
we namens de emigratie-commissie verzocht om 
aan haar secretaris, Mr. M. G. Rood, Loman-
straat 18 huis, in Amsterdam-Z zoveel mogelijk 
adressen te zenden van geëmigreerde vrienden, 
kennissen en familieleden, teneinde het net van 
contacten uit te bouwen. Hoewel het niet over-
weldigend was, hebben toch een aantal van onze 
leden aan dit verzoek voldaan. 

We hebben echter de indruk, dat er nog heel 
wat meer mensen in het Verbond rondlopen die 
ons daarbij zouden kunnen helpen. Het gaat er 
vooral om, met reeds naar het buitenland ver-
trokken geestverwanten in contact te komen, om 
van hun ervaringen gebruik te maken, en daar-
mee nieuwe emigranten te helpen. Het moet zo 
worden, dat we net als de kerken over een or-
ganisatie gaan beschikken, die in alle emigratie-
landen haar steunpunten heeft en die eventueel 
de nieuw aangekomene die zich niet bij een 
kerk thuisvoelen, ter zijde kan staan. 

Vandaar het dringend verzoek, zo veel, moge-
lijk adressen aan de emigratie-commissie ter be-
schikking te stellen. 

Deze commissie is verder van plan, op 12 en 
13 november een .conferentie op „De Ark" te 
beleggen, waarvoor vertegenwoordigen van de 
gemeenschappen en raadslieden zullen worden 
uitgenodigd. Enkele deskundigen op het gebied 
van de emigratie zullen over facetten van de 
emigratie, die in het bijzonder de mens raken, 
spreken, terwijl daarnaast de taak, die humanis-
ten voor de buitenkerkelijke emigranten verrich- 
ten, en de daarbij gevolgde werkwijze, behan-
deld zal worden. 

Huisvestiging van 

buitenkerkelijke 

bejaarden 

Op 25 maart 1949 werd te Amsterdam in het le-
ven geroepen de A. H. Gerhard Stichting, die 
tot doel had de oprichting en instandhouding van bejaardentehuizen op humanistische grond-slag, in het bijzonder voor hen, die niet tot enig 
kerkgenootschap behoren. De Stichting kwam  
tot stand door samenwerking van het Humanis-
tisch Verbond en de Vrijdenkersvereniging De 
Dageraad en sedert enkele jaren staat in de tuin-
stad Slotermeer het A. H. Gerhardhuis, waar-
van het hoofdgebouw aan 235 personen plaats 
biedt, terwijl nog 24 afzonderlijke woningen 
voor echtparen, die voor zichzelf kunnen zorgen, 
tot het complex behoren. 

Ook in andere steden bestaan plannen tot op-
richting van tehuizen, niet alleen van de Stich-
ting, maar ook van Humanitas, de Nederlandse 
Vereniging voor Maatschappelijk Werk. Deze 
bouwt thans in Beverwijk een flatgebouw met 
een aantal afzonderlijke woningen. 

Het congres van Humanitas, dat in dit voor-
jaar werd gehouden, besloot zich bij de A. H. 
Gerhard Stichting aan te sluiten, om .t.ot een be-
tere samenwerking op dit zo belangrijke gebied 
te komen. De voorbereidingen hiertoe zijn thans 
vrijwel gereed, zodat binnenkort de stichtings-
akte voor deze gemeenschappelijke onderneming 
notarieel zal worden verleden. De naam van de 
stichting wordt gewijzigd in Humanistische 
Stichting voor Huisvesting Bejaarden. 

N `.6 8 oktober 1960 

3 maanden gratis. 

Abonneert u op „Het Woord van de Week", het orgaan van 
de Humanistische Luisterkring. 

Wie zich thans bij de administratie, Oudegracht 152 Utrecht als abonnee voor 1961 
opgeeft en nu reeds het abonnementsgeld voor dat jaar stort, ontvangt alle nog 
in 1960 verschijnende nummers gratis. 

Het abonnementsgeld bedraagt f 4,— per jaar en kan gestort worden op postgiro 58 
t.n.v. de Humanistische Luisterkring, Utrecht, onder vermelding van „nieuwe 
abonnee 1961". 

S. 
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Deze uitgave van het Humanistisch Centrum 
Mens en Wereld die door de leden van bet Ver-
bond en ook door de bestuurders nog onvol-
doende wordt gelezen, heeft tot taak de pers van 
nieuws over de humanistische organisaties te 
voorzien. Daarnaast wordt een belangrijk deel 
van de inhoud ingenomen door de weergave van 
artikelen, die in de kranten over het humanisme 
en de organisaties verschijnen. 

In 1959 kwam het Documentatieblad 11 maal 
uit. Dat wil zeggen alle maanden, met uitzon-
dering van een gecombineerd nummer voor de 
maanden juli en augustus. De samenwerking 
met het Belgische Humanistisch Verbond ter 
verkrijging van Belgisch nieuws opende de mo-
gelijkheid ook dit nieuws vrij regelmatig en 
uitgebreid in het blad op te nemen. 

Het moderne humanisme heeft ook in 1959 
vrij veel belangstelling van de zijde van de pers 
ontvangen. Over het algemeen kan men zeggen 
dat het gehalte van de publicaties stijgt. Schim-
pende en hatelijke uitlatingen komen steeds min-
der voor. Ook het onjuist weergeven van feiten 
neemt af. Van de zijde van de persdienst is er 
naar gestreefd de pers zo goed mogelijk in te 
lichten. Als leidraad geldt daarbij de opvatting  

dat het de taak van de persdienst is de pers zo 
goed en zo uitvoerig mogelijk te documenteren, 
zonder aanzien van politieke, godsdienstige of 
levensbeschouwelijke richting van het blad dat 
om documentatie vraagt. 

Voor bijeenkomsten die voor de pers toegan-
kelijk waren zijn steeds ook de katholieke en 
protestantse bladen uitgenodigd. Van katholieke 
zijde is aan deze uitnodigingen aanmerkelijk 
meer gevolg gegeven dan van protestantse. 

In de loop van 1959 zijn de „Gelderlander-
Pers" en „Het Parool" overgegaan tot het in-
voeren van een regelmatig verschijnende Huma-
nistische rubriek. Deze bladen putten voor het 
samenstellen van deze rubriek uit de gegevens 
van het Documentatieblad en uit andere gege-
vens, welke hun door de persdienst, op hun ver-
zoek, worden verstrekt. 

Ook in 1959 verzorgde de Pers- en Documen-
tatiedienst het nieuwspraatje voor de humanis-
tische uitzendingen van de Wereldomroep. Deze 
uitzendingen hebben viermaal per jaar plaats. 

De redactie van de Pers- en Documentatie-
dienst berust bij Mevr. Mr. H. Singer-Dekker, lid 
van het Hoofdbestuur van het Humanistisch 
Verbond.  

Onder bovenstaande titel is nu ook de Neder-
landse vertaling van het opzienbarende boek van 
Dr. G. Szczesny „Die Zukunft des Unglaubens" 
verschenen. Aan dit boek is in verschillende 
bladen nog al wat aandacht besteed, terwijl ook 
in „Mens en Wereld" enkele artikelen eraan ge-
wijd werden. 

Op uitnodiging van de uitgever zal Dr. 
Szczesny in Nederland enige lezingen komen 
houden. Het plan is, dat hij op 20 oktober 
in Den Haag spreekt, op 24 oktober in Rotter-
dam, op 25 oktober in Utrecht en op 26 oktober 
in Amsterdam. Vermoedelijk zal ook voor de 
radio een gesprek met hem plaats vinden, waar-
aan onzerzijds voorzitter Dr. Van Praag zal 
deelnemen. 

Wij menen, dat ook voor onze leden het van 
het grootste belang is, deze lezingen te bezoeken 
en zullen er dan ook voor zorgen, dat zij die in 
bovengenoemde plaatsen en in de omgeving wo-
nen, van plaats en tijd op de hoogte zullen wor-
den gesteld. 

Nu de vertaling er is, verdient het verder aan-
beveling, zoals overigens in enkele gemeenschap-
pen al gebeurt, er eens een inleiding over te la-
ten houden en erover te discussiëren. 

„De dreigende crisisverschijnselen van deze tijd 
kunnen slechts tegengehouden worden als men 
alle mensen, die voor altijd van het christendom 
vervreemd zijn, helpt in te zien, dat deze ver-
vreemding hen noch van de mogelijkheid, noch 
van de verplichting ontheft te zoeken naar wat 
hun leven zin kan geven" Dr. G. Szczesny in 
„De toekomst van het ongeloof". ' 

Zorgt. er voor, dat iedere luisteraar naar het humanistische woord lid wordt van 

de Humanistische Luisterkring. Ook uw huisgenoten. 

Enkele belangrijke 
 uitgaven vanhet Verbond 

Een verrassende ontmoeting 	• • • 
Beginsel en Doel van het Humanistisch 
Verbond 
Echt en onecht in geloof en ongeloof, 
door prof. dr. T. T. ten Have . • • 
Onze kinderen tussen Humanisme en 
Christendom, door A. J. Groenman-
Deinurn 
Modern Humanisme,  door dr. J. P. van 
Praag (Overdruk uit Scientia) . • • 
Humanisme en Rede, een serie opstel-
len van: 
J. P. van Praag: Inleiding 
T. T. ten Have: Rationeel Humanisme 
Albert Daan: Het begrip rede 
Libbe van der Wal: 

De draagkracht van de rede 
H. J. Blackham: De toets der rede 
H. Bonger: Verdraagzaamheid en rede 
Humanisme en Religie, een serie op-
stellen van: 
J• P. van Praag: Inleiding 
13. H. Prins:, Religie en beleving 
P. Schut: Rede en religie 
G. H. Steurman: 

Mens en kosmos bij Goethe 
H. Redeker: Religieus existentialisme 
Kwee Swan Liat: Oosters humanisme 

Nieuwe brochure 
van de H.J.G. 
De Humanistische Jongeren Gemeenschap heeft 
een nieuwe brochure de wereld ingestuurd onder 
de pakkende titel „Demasqué der H.J.G." Hierin 
wordt niet alleen het doel en de betekenis van 
deze jongerenorganisatie uiteengezet, maar even-
eens iets verteld over het Verbond en de andere 
Humanistische verenigingen. Belangstellenden 
kunnen een exemplaar aanvragen bij het secre-
tariaat Nijeveldsingel 5 III te Utrecht. 

Op 17 en 18 september werd ook een lande-
lijk weekend in Amsterdam gehouden, met in-
leidingen over het vraagstuk van de verdraag-
zaamheid, naar aanleiding van de syllabus, die 
enkele maanden geleden over dit onderwerp 
verscheen. 

Woord van de week  

Herfstvakantie 
in De Ark 
In de periode van 29 oktober t/m 2 november 
zal bij voldoende deelname in „De Ark" een 
kamp worden gehouden. 

Juist in de herfst is het daar bijzonder mooi 
en wij adviseren hen, die hiervan kunnen, pro-
fiteren zich zo spoedig mogelijk op te geven. 

De kosten bedragen f 26,— voor volwassenen. 
Kinderen t/m 11 jaar f 18,—. 

Aanvang: zaterdag 29 oktober, voor de lunch. 
Einde: woensdag 2 november, na de lunch. 

Testamentaire Beschikking 

Degenen die het Humanistisch Verbond 
willen gedenken bij testamentaire 

beschikking, verzoeken wij daartoe 

de volgende vorm te kiezen: 

Ik vermaak aan het Humanistisch Ver- 

bond te Utrecht de som van 	 

uit te keren binnen 	maanden na 

mijn overlijden, vrij van alle kosten en 

rechten'. 

De dag ligt nog voor 'ons (schets van 
een humanistisch wereldbeeld) door 
dr. J. P. van Praag 	  f 0,35 
De Idee van de Openbglre School, door 
dr. C. Brandt Corstius 	  f 0,60 

Wat ben ik eigenlijk? 	  f 0,25 

Dit wordt gedaan 	 f 0  30 
f 0,25 

	  f 0,25 

ƒ 0,75 

	  f 0,75 

f 1,75 

Zeer verheugend is het feit, dat dit kleine week-
blad, waarin de lezingen voor de radio afgedrukt 
worden en dat tevens nog enkele korte artikelen 
bevat, een steeds stijgend aantal abonnee's heeft. 
Meer dan 4500 mensen vinden op maandagmor- 

f 2,25 gen het goed verzorgde blaadje in hun brieven-
bus en kunnen dan op hun gemak de toespraak 
van de vorige dag overlezen. 

Velen geven na lezing het blad door aan een 
belangstellende, zodat het meehelpt aan de ver-
breiding van de humanistische denkbeelden. Wie 
nog geen abonnement heeft, kan een proefnum-
mer aanvragen bij de administratie, Oudegracht 
152. Let u verder op de mededeling in dit num- 

f 1,90 mer. 
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Haarlem heeft voor dit seizoen allerlei plannen. 
Zo gaat men o.a. de traditioneel geworden con-
tactavonden vervangen door groepsgesprekken 
in verschillende delen van de stad. Nieuw is 
ook de vorming van een toneelclub, waarvoor 
men de medewerking van een deskundige heeft 
weten te krijgen. 

Zandvooli verrast ons met een aantal bijeen-
komsten, die dèels van kunstzinnige aard zijn, 
maar waar ook vragen besproken worden, die in 
het hedendaagse leven in de belangstelling staan. 
Ook een forumavond staat op het programma. 

In Den Haag is weer een belangrijke stap 
vooruit gedaan in de richting van deelgemeen-
schappen, waardoor een intensiever leven mo-
gelijk wordt. 

In de Loopmare van Amsterdam wordt de le-
den nog eens duidelijk onder de neus gewreven, 
dat het nu afgelopen is met de districten. De fe-
deratie telt vanaf 1 januari 7 geheel „volwas-
sen, zelfstandige, autonome, zelfbeslissende, on-
afhankelijke, etc. etc., gemeenschappen". Afge-
zien van alle andere voordelen schijnt het de 
ledengroei te bevorderen. 

Arnhem past zich aan. In de eerste plaats aan 
de treinenloop, die wijziging heeft ondergaan en 
waardoor het noodzakelijk werd het aanvangs- 

uur van de bijeenkomsten op 11 uur te stellen. 
Dit maakt het voor de sprekers wat gemakke-
lijker, die nu een uurtje later van huis kunnen 
gaan. Bedankt voor de attentie. Wat ook opvalt 
is, dat men het aandurft nieuwe sprekers te vra-
gen, die op de sprekerslijst vermeld zijn. Niet dat 
de bekende het niet goed deden, maar men gaat 
met zijn tijd mee. 

De vrouwengroep in Soest blijft floreren en 
breidt zich uit. Men komt niet alleen regelmatig 
bij elkaar, maar gaat er ook samen op uit, als er 
in de omgeving iets te zien is, wat de moeite 
waard is. 

Beverwijk kondigt een werkgroep aan, met 
als onderwerp „De mens en de samenleving". 
Deze gemeenschap is de pionier,  op het gebied 
van het groepsgesprek en gaat daar, gezien de 
goede ervaringen, onverdroten mee door. 

Ook Voorburg-Rijswijk komt deze keer, zo-
als trouwens elk jaar, met frisse ideeën. Instuif-
avonden, een reeks lezingen over het gezin en 
een serie huiskamerbijeenkomsten over geelte-
lijke stromingen bieden elk wat wils. Men heeft 
ook de noodzaak ingezien van een beter zaaltje 
in Rijswijk. Traditie is mooi, maar mag geen 
last worden. 

Waarvoor wordt uw bijdrage gebruikt? 
Van elke gulden, die aan contributie ontvangen wordt, gaat: 
37+ cent naar uw gemeenschap voor 	bijeenkomsten, vergaderingen, scholing, gemeen- 

schapsorgaan, propaganda, ziekenbezoek, enz., 
5 	cent naar het gewest voor 	 conferenties, kaderscholing, opleiding, studiedagen, 

land- en familiedagen enz., 
25 cent naar de sector Geeestelijke Verzor- verzorging van gedetineerden (in 1959 ruim 800 ge- 

ging voor 	 vallen in 40 inrichtingen); 
contacten met arbeiders in 20 kampen; 
bezoek in 25 plaatsen aan ziekenhuizen en sana- 
toria; hulp aan gerepatrieerden; 
steun door middel van plaatselijke raadslieden en 
bureaus; 
opleiding en contact met meer dan 80 vrijwillige 
raadslieden; 
conferenties en scholing; 
de gehele administratie en correspondentie; 
verzorging van alle uitgaven, brochures, rapporten 
en documentatie; 
beheer conferentieoord; 
salarissen personeel enz.; 

bestuur, kaderscholing, conferenties, steun aan ge-
meenschappen en gewesten, congres, commissies, 
internationale contacten, enz.; 

uitgave Mens en Wereld, In en Om, Kader, Woord 
van de Week, propaganda, demonstraties, public 
relations; 

wetenschappelijke en culturele arbeid, leerstoel, 
rekenschap, zomerschool, landdagen enz.; 
jongeren, Stichting Mens en Wereld, Bureaus voor 
Levens- en Gezinsmoeilijkheden enz. 

De begroting voor 1960 wijst een tekort aan van f 24.000,-, die uit vrijwillige bijdragen gedekt 
moet worden. Veel werk moet blijven liggen, omdat de middelen en mankracht ervoor ontbreken. 

Uw geld wordt goed besteed en zuinig beheerd. 

15 cent naar het administratieve apparaat 
voor 

9 cent naar de algemene organisatie voor 

4+ cent naar propaganda en publiciteit voor 

3 cent naar Socrates enz. voor 

1 	cent naar steun voor 

Lezingen voor de AVRO 
Blijkbaar zijn nog niet al onze leden op de 
hoogte van het feit, dat ook voor de AVRO-
microfoon humanisten aan het woord komen. 
Elke eerste dinsdag van de maand en wel van 
15.30 tot 15.45 kunt u hen beluisteren. 

Opbouwfonds 

Nieuws mAt de gemeenschappen Nieuws 
van het Steunfonds 

L U veronderstelde waarschijnlijk, dat het 
Steunfonds in de achter ons liggende vakantie-
periode slecht zou hebben geboerd. Dan bent 
u er naast. 
In juli en augustus noteerden wij 73 giften, die 
tezamen f 4928,50 bijeen brachten. 
Het saldo kwam daardoor op 1 september 1960 
op f 25.831,09. 
Is uw vrijwillige bijdrage daar nog niet bij? 
Geen bezwaar. U kent ons Gironummer 6168, 
t.n.v. Stichting Steunfonds Praktisch Humanis-
me te Amersfoort. 

II. Voor het eerst dit jaar vindt u in In en Om 
geen lijst met initialen van schenkers. We moe-
ten daarmede stoppen. De lijst wordt zo lang, 
dat we moeilijkheden zouden kunnen krijgen 
met de redactie, en dat willen we onder geen 
voorwaarde. 
Het is geen ramp, want ieder die een bijdrage 
stort op de post- of bankrekening van het 
Steunfonds, en wiens naam en adres leesbaar • 
overkomen, ontvangt een brief, waarin wij dank 
brengen voor de verleende steun. 

III. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam 
zijn een aantal leden van het Verbond bezig 
met de voorbereiding van een drietal acties, die 
in deze maand tot ontplooiing zullen komen. 
Wij verklappen u daarover nog niets, maar 
stellen er wel prijs op nu reeds in het openbaar 
dank te brengen aan hen die het Steunfonds op'  
zo'n voortreffelijke wijze helpen. 
Het Steunfonds ondervindt steeds meer belang-
stelling en waardering. Zo moet het! 

Verantwoording over de periode januari tird 
augustus 1960. 

C. Q.-L. te H. f 10,-; R. K. te B. f 2,50; L. 
v. G. te B. f 5,-; Penningen. gem. Den Haag 
f 90,-; Gem. Middelburg f 4,-; G. J. S. te H. 
f 100,-; J. S. te A. f 10,-; P. V. te H. f 5,20; 
Gem. Wageningen f 12,-; D. d. B. te St.J.P. 
f 15,-; Dr. S. D. te G. f 100,-; J. H. v. d. L. 
te A. f 1,-; A. S. W.-G. te A. f 100,-; J. T. 
M.-L. te A. f 10,-; N. E. te D. f 10,-; N. J. 
M. te E. f 500,-; Gein. Arnhem f 40,-; Gem. 
Voorb. R. f 54,-; Gem. G. f 40,-; R. D. P. te R. 

4,-; J. B. C.-K. te B. f 10,-; J. S. te A. f 10,-; 
J. H. v. d. L. te A. f 1,-; D. H. W. te H. f 25,-; 
N.V. P. S. te Z. f 1600,-; J. S. te A. f 10,-; 
Gem. A. f 20,-; D. C. te A. f 50,-; A. K. 

271,53; B. D. B. te H. f 300,-; J. H. v. d. L. 
te A. f 1,-; P. H. M. S. te A. f 10,-; 0. W. G. H. te L. f 10,-; J. S. te A. f 10,-; A. K. f 168,39; 
H. B. B. te A. f 200,-; J. S. te A. f 10,-; J. H. W. te N. f 5,-; Wed. P. G. te A. f 5,-; Drs. H. S. te H. f 2,50; J. S. te A. f 10,-; A. K. te H. 
f 10,-; C. A. v. D. te B. f 10,-; Dr. J. P. v. P-
te V. f 675,-; J. H. te 0. f 10,-; J. S. te A. 
f 10,-; C. H.-S. te H. f 10,-; J. S. te A. f 10,-; 
S. te H. f 192,17; J. S. te A. f 10,-; P. en S. te Z. f 1.600,-; Mevr. T. te N. f 15,-. 

Totaal: f 6394,29. 
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